
जॉन लोगी बेअर्ड (1888-1946) 

आणि इतर टेललव्हिजन शोधक 

       
िॅलो, ऐकू  
येतंय का  
माझं?  

िॅलो,    
येतंय 

मला ऐकू.  

जॉन लोगी बअेर्डचा नवनहया शोधांमध्ये रस िोता. शाळेत असताना, त्यान ेआपले घर आणि एका 
लमत्राच ेघर एका घरगतुी टेललफोन एक्स्चेंजने जोर्ले (त्याने टाकलेल्या तारा र्त्यावर बऱ्यापकैी खाली 

लटकत िोत्या). नतंर त्याला टेललव्हिजनमध्ये रस ननमाडि झाला.  
 

बघ जॉन, तुझ्या 
या खेळण्यासाठी 
मी आिखी 

भंगार आिलंय.  

मला त्याचा 
उपयोग िोईल. 

आपिच पहिला टेललव्हिजन बनवायचे, असे जॉनने मनाशी ठाम ठरवले िोते. पि त्याने वापरलेली यातं्रत्रक पद्धत 
आजच्या इलेक्सरॉननक पद्धतीपेक्षा ननराळी िोती. त्याच्या हटहिीमध्ये फफरिाऱ्या तबकड्या िोत्या. त्या लिान लिान 
चचत्र ेननमाडि करत. पसेै नसल्यामळेु जुने भंगार सामान वापरून त्याने िे यंत्र आपल्या ्वयंपाकघरात बनवले.  

मयााँव!  

नवा शोध लाविं 
सोपं नसत!ं  

हटहिी िे  
भववष्य आिे.  त्याने र्ोळा 

मारला  
मला! 

आि! वाचवा!  

कािी वेळा तबकड्या ननयंत्रिाबािेर गेल्यामळेु खोलीत 
फुटलेल्या काचांचा आणि धातूंचा पसारा झाला. पि 

जॉनने आपले काम थांबवले नािी.    

1925 साली लंर्नमधील एका डर्पाटडमेंटल ्टोअरमध्ये 
जॉनने जगातील पहिल्या टेललव्हिजनच ेप्रदशडन केले.  



मी आिखी थांबू शकत नािी.  सब्र का फल लमठा िोता िै!  कंटाळलो मी!  मीसुद्धा! 

वर्डभरानंतर, संशोधकाचंा एक गट जॉनच्या छोट्याशा ्वयंपाकघराबािेर गोळा झाला. त्यांना जॉनच्या 
हटहिीच ेप्रात्यक्षक्षक बघायच ेिोते. सवाांना प्रात्यक्षक्षक पसंत पर्ल्यावर जॉनने त्रब्रटीश ब्रॉर्काव््टंग 

कॉपोरेशनला (बीबीसीला) प्रायोचगक तत्वावर कायडक्रम दाखवण्यास राजी केले.  

नांगर  
चालवताना  
मला िी    

 कल्पना सुचली.  

हवा, पोरा. 
पि आता 
आपि घरी 

परतू.  

कॅमेरा अाँटेना  ररसीहिर इमेज  

मी टीचरला माझी 
हटहिीची कल्पना 

सांचगतली.  

छान पोरा, पि आत्ता 
आधी या कोंबड्यांना 

खाऊ घाल.  

कुत्रयांपासून सावधान!  

ददैुवाने जॉनचा यांत्रत्रक पद्धतीने चालिारा हटहिी फारसा बरा नहिता. त्याचवेळी इतर अनेक शोधक इलेक्सरॉननक 
हटहिी बनव ूपािात िोत.े त्या हटहिीवर चचत्र ेचागंली हदसत. 1922 साली उटाि राज्यातील एका शतेकऱ्याचा मलुगा, 

फफलो टी. अनड् वथड, याने िी इलेक्सरॉननक पद्धती सचुवली िोती. त्यावेळी त्याच ेवय केवळ 14 वर् ेिोत.े    

1926 साली जपानी शोधक, केव्जरो ताक्सयानागी, याने पहिल्या इलेक्सरॉननक टेललव्हिजनचे प्रात्यक्षक्षक 
दाखवले. पि रलशयन-अमेररकी शोधक, हलाहदमीर ्वॉफकड यन, याच्या मदतीमुळेच िे शक्सय झाले. 
त्याने चचत्र ेरेकॉर्ड करण्याची आणि ती पर्द्यावर दाखवण्याची उपकरिे ववकलसत केली. आज आपि 
जो हटहिी बघतो, त्याचा जन्म िा असा झाला. 1950 पयांत, हटहिी घराघरांत पोिोचला. याचे संपूिड 

शे्रय अनेक शोधकाचं्या अपार उत्सािाला आणि अथक मेिनतीला जाते..  


